24 April 2014
protokoll

Tid och plats

18.00–20.15 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 40–55

Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare

Per-Olof Höög (S), Björn Bergquist (M), Anne-Marie Ekström (FP), Hamid Fard (FP),
Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Tom Andersson (MP), Ulf Olsson (S),
Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V), Anita Spjuth (V), Kerstin Koivisto (Vägv), Hans
Gustavsson (KD), Patric Cerny (FP), Lars Andersson (M), Ulla-Britt Åsén (SD),
Kjell Classon (S), Kurt Eliasson (S), Ida Legnemark (V), Sara Degerman-Carlsson (KD),
Kerstin Hermansson (C), Ingegerd Nyborg (M), Annacarin Martinsson (M), Krister Maconi (-), Lars-Åke Johansson (S), Yvonne Persson (S), Petter Löberg (S), Raija Leppänen (S),
Fredrich Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), Sven-Erik Håkansson (C), Seija
Noppa (M), Malin Wickberg (M), Thomas Wingren (MP), Anja Liikaluoma (S), Malin
Carlsson (S), Ninni Dyberg (S), Micael Svensson (S), Monica Johansson (C), Anna
Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Urban Svenkvist (M), Gun-Britt Persson (S), Sofia
Bohlin (S), Sara Andersson (S), Annette Nordström (M), Pirita Isegran (M),
Eva Andersson (S), Per Carlsson (S), Kent Hedberg (S), Robert Hansson (S) och
Anethe Tolfsson (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Eike Jünke (M)
För Maj-Britt Eckerström (C)
För Anna Svalander (FP)
För Nils-Åke Björklund (M)
För Ellie Blickfors (MP)
För Leila Pekkala (S)
För Mehmet Kaplan (V)
För Joakim Malmberg (FP)
För Bertil Myhrberg (M)
För Hanna Werner (MP)
För Alexis Mouschopanis (M)
För Marie Fridén (M)
För Heiti Ernits (MP)
För Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
För Samir Muratovic (S)

- Alfio Franco (M)
- Cecilia Andersson (C)
- Bengt Wahlgren (FP)
- Mattias Karlsson (M)
- Staffan Falk (MP)
- Cecilia Kochan (S)
- Peter Lund (V)
- Shahin M Zadeh (FP)
- Marie-Louise Hall (M)
- Kjell Hjalmarsson (MP)
- Nancy Kindblad (M)
- Lotta Löfgren Hjelm (M)
- Lasse Jutemar (MP)
- Marie Sandberg (S)
- Tord Andersson (S)

För Leif Johansson (-) saknas ersättare.
För Isabella Demserius (-) saknas ersättare.
För Olle Engström (M) saknas ersättare.
För Dennis Fernholm (-) saknas ersättare.
För Jan Andersson (M) saknas ersättare.
För Pontuz Fritzson (-) saknas ersättare.
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Närvarande ersättare

Alexander Andersson (C), Ingela Hallgren (KD), Åke Ekvad (KD), Berndt Holmén (S), Eva
Axell (S), Emina Beganovic (S), Joakim Englund (S), Christer Lundberg (S), Maria Oscarson (S), Leif Grahn (S), Ulla-Britt Gustavsson (S), Camilla Larsson (S), Gunbritt Johansson (V), Hicham El-Horr (V), Olle Hermansson (Vägv) och Anna Grahn (Vägv).
Marie Fridén (M) anländer till sammanträdet kl 18.13 och intar sin plats inför behandlingen
av § 48. Därefter tjänstgör Lotta Löfgren Hjelm (M) för Olle Engström (M) inför behandlingen av § 48.
Maria Lindgren (M) anländer till sammanträdet kl 18.35. Inför § 50 tjänstgör hon för Jan
Andersson (M).
Eike Jünke (M) anländer till sammanträdet kl 19.00 och intar sin plats inför behandlingen av
§ 55.
Olle Engström (M) anländer till sammanträdet kl 19.00 och intar sin plats inför behandlingen av § 55.
Gunnel Romild (FP) anländer till sammanträdet kl 19.03.
Saveta Olsén (M) anländer till sammanträdet kl 19.05
Christina Zetterstrand (M) anländer till sammanträdet kl 19.05.
Christer Lundberg (S) lämnar sammanträdet kl 19.13.
Peter Lund (V) lämnar sammanträdet kl 20.09. Därefter tjänstgör Gun-Britt Johansson (V)
för Mehmet Kaplan (V) inför behandlingen av § 55.

Övriga närvarande

Louise Mattus Streiby
Göran Björklund		

stadsjurist
sekreterare

§ 40
Val av justerande ledamöter

§ 41
Anmälningsärenden

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Anne-Marie Ekström (FP) och Ingegerd Nyborg (M) med
Thomas Wingren (MP) som ersättare.

Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:

Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, tisdagen
den 29 april 2014 kl 16.00.

2014-03-31

Ordföranden tillkännager följande: ”Detta sammanträde
direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon
begår”.

2014-04-02 Motion av Hanna Werner (MP) gällande
Sandareds centrum. Dnr 2014/KS0320 310
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Motion av Annette Carlson (M):
Inventering av äldreomsorgen.
Dnr 2014/KS0313 730

2014-04-03 Motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Ingen
vindkraft för Borås Energi och
Miljö AB! Dnr 2014/KS0322 403
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2014-04-03 Motion av Bengt Wahlgren (FP):
Slå vakt om vårt litterära kulturarv.
Dnr 2014/KS0324 860

§ 42 2014/KS0071 102, 2014/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval

2014-04-04 Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M): Livräddning via SMS.
Dnr 2014/KS0328 773

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 30,
separat bilaga)

2014-04-04 Motion av Mattias Karlsson (M) AnnaCarin Martinsson (M) och Annette Carlson (M): Livsviktiga projekt mot ungdomars psykiska ohälsa.
Dnr 2014/KS0329 701

Kommunfullmäktige beslutar:

2014-04-08 Motion av Patric Cerny (FP): Karriärtjänster i förskolan! Dnr 2014/KS0340 023
2014-04-11

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M): Ställ krav på HLR-utbildning i funktionsnedsättningsomsorgen.
Dnr 2014/KS0346 027

2014-04-11

Motion av Kerstin Hermansson (C) och
Maj-Britt Eckerström (C): Samlad marknadsföring i Borås! Dnr 2014/KS0348 105

2014-04-16

Motion av Monica Johansson (C): Fri
parkering för och utökade möjligheter till
laddning av elbilar i stadskärnan!
Dnr 2014/KS0364 514

Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande
ärende:
2014-03-31

Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands
län 2014-03-28 att utse Anita Spjuth (V)
som ny ledamot för avgångne Kommunfullmäktigeledamot Sabina Kitti Ölander (V)
samt att utse Hicham El-Horr (V) som ny
ersättare från och med den 20 mars 2014
till och med den 14 oktober 2014.
Dnr 2014/KS0071 102

Bertil Myhrberg (M), Sjöstranden 17, 513 50 Sparsör
entledigas från sitt uppdrag som förste vice ordförande och ledamot i Kommunfullmäktige, ordförande och ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden samt
som förste vice ordförande och ledamot i Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för Medborgardialog.
Björn Bergquist (M), Spadvägen 12, 513 50 Sparsör
väljs till förste vice ordförande i Kommunfullmäktige t.o.m. den 14 oktober 2014 samt som förste vice
ordförande och ledamot i Kommunfullmäktiges
beredningsgrupp för Medborgardialog t.o.m. den 31
december 2014.
Per Månsson (M), Påtorp Säteri, 513 32 Fristad
väljs till ordförande och ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden t.o.m. den 31 december 2014.
Olle Engström (M), Lorensbergsgatan 4, 504 30
Borås väljs till ersättare i Kommunstyrelsen t.o.m.
det tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång.
Anna-Clara Stenström (M), Konvaljstigen 3, 518 31
Sandared väljs till ersättare i Stadsdelsnämnden
Väster t.o.m. den 31 december 2014.
Martin Billhult (Vägv), Önderedsvägen 2, 518 42
Sjömarken väljs till ersättare i styrelsen för Borås
Elnät AB t.o.m. 2014 års verksamhet.

§ 43 2013/KS0432 739
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m.
30 december 2013
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 31,
sid B 209)
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap.
§ 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006.
Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna
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och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den
30 september 2008.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har
verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna rapportera
alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som
inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut.
Sociala omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande
beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader
från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten
för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt
skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som
tidigare rapporteras som ej verkställts, senare verkställs,
ska nämnden anmäla detta till IVO och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna lämna en
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka
typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i
rapporten ska vara avidentifierade.

§ 44 2014/KS0477 732
Borås Stads riktlinjer för hemtjänst
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 32,
sid B 215)
Borås Stad har det yttersta ansvaret för att de som vistas
i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.
Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen och ska
försäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.
Stadsdelsnämnden Öster har ett särskilt ansvar för kommungemensamma frågor gällande äldre och funktionshinderverksamheten i Borås Stad. Nämnden har tagit fram
ett förslag till Riktlinjer för hemtjänst.
Syftet med riktlinjer i hemtjänsten är att skapa en säkrare
och likvärdig handläggning i Borås Stad. En gemensam
utgångspunkt för handläggarna ger ökad rättssäkerhet
för brukaren. Riktlinjerna ger vid biståndsbedömningar
vägledning för omfattning, utformning och inriktning av
insatser i hemmet till personer med funktionsnedsättning.
Utöver riktlinjer krävs en individuell prövning i varje enskilt fall. Den enskildes behov och resurser ska alltid ligga
till grund för insatsen och dess omfattning.
Remissunderlaget har skickats till Stadsdelsnämnderna
Öster, Väster och Norr, Sociala Omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Tekniska nämnden, Centrala pensionärsrådet, Kommunala funktionshinderrådet och Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO).
Kommunstyrelsen har gjort en del förändringar i det ursprungliga förslaget till riktlinjer för hemtjänst. Dessutom
har vissa redaktionella ändringar av texten gjorts, sakinnehållet är dock detsamma.

Kommunstyrelsens beslut 2014-03-31, § 146
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Rapporterna läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsen föreslår att
• Kommunfullmäktige beslut den 20-21 november 2013
i ärendet Översyn av kostverksamheten i Borås Stad om
insatser för att få huvudmålet tillgodosett för de som
bor i ordinärt boende läggs till i riktlinjerna.
• Texten som klargör hur insatserna ska genomföras tas
bort ur riktlinjerna. Om berörda nämnder bedömer att
det behöver förtydligas hur insatserna ska genomföras
kan dessa uppgifter sammanställas till kompletterande
rutiner för att säkerställa en likvärdig nivå i hela kommunen. Stadsdelsnämnden Öster föreslås ansvara för
fortsatt handläggning av eventuella rutiner.
• Omfattning när det gäller insatsen dusch tas bort, det
individuella behovet ska vara vägledande i bedömning
av denna insats.
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Kommunstyrelsen ställer sig i övrigt bakom Stadsdelsnämnden Östers förslag till Borås Stads riktlinjer för
hemtjänst.

Kommunstyrelsens beslut 2014-03-31, § 149
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa det omarbetade förslaget till Borås Stads riktlinjer för hemtjänst.

Kommunstyrelsens beslut 2014-03-17, § 120
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med
framlagt förslag från SÄRF, fastställs.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med
framlagt förslag från SÄRF, fastställs.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa det omarbetade förslaget till Borås Stads
riktlinjer för hemtjänst.

§ 45 2014/KS0161 170
Taxor för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds myndighetsövning
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 33,
sid B 227)
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har
inkommit med skrivelse kring SÄRF:s taxor för myndighetsutövning.
Bakgrunden är att Högsta förvaltningsdomstolen i beslut
fastslagit att det är de ingående medlemskommunerna –
inte kommunalförbundet själva – som ska fatta beslut om
taxor för myndighetsutövning.
Direktionen för SÄRF har därför beslutat att föreslå kommunfullmäktige i respektive medlemskommun att besluta
om taxa för SÄRF:s myndighetsutövning 2014. Aktuella
taxor för SÄRF är: Tillsyn enligt lagen om skydd mot
olyckor, Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga
och explosiva varor, Brandskyddskontroll enligt lagen om
skydd mot olyckor samt Rengöring (sotning) enligt lagen
om skydd mot olyckor.
Fram till att kommunfullmäktige fattat beslut om taxorna
för 2014 använder SÄRF taxorna för 2013.
Kommunstyrelsen finner ingen anledning att föreslå ändring av de av direktionen tidigare beslutade taxorna.

§ 46 2013/KS0800 252
Förvärv av fastigheten Rådjuret 1,
(Lindebergsgatan 3) och anslag till
ändringsarbeten
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 34,
sid B 234)
Lokalförsörjningsnämnden har den 17 december 2013
lagt fram ett förslag om inköp av fastigheten Rådjuret 1,
Norrmalms kyrka, för 6,3 miljoner kronor. Avsikten är
att bygga om kyrkan till förskola. Nämnden anhåller om
ett anslag på 5,5 miljoner kronor för denna ombyggnad
utöver anslaget för själva inköpet. Lokalförsörjningsförvaltningen har den 13 februari 2014 redovisat en komplettering till framställningen där bl.a. erforderliga åtgärder i
byggnaden beskrivs.
Stadsdelsnämnden Norr har den 18 februari 2014 beslutat
att för sin del godkänna investeringen.
Kommunstyrelsen tillstyrker i princip inriktningen att
skapa ytterligare förskolelokaler i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens förslag och föreslår att nämnden skall
bemyndigas att göra fastighetsinköpet.
Kommunstyrelsen inser att Lokalförsörjningsnämndens
avsikt är att få en snabb handläggning för att omgående
skapa ytterligare förskoleplatser i centrala Borås. Men
Kommunstyrelsen är inte beredd att helt göra avsteg från
det grundläggande kravet för beslut om lokalinvesteringar
att det skall finnas ett nämndbehandlat underlag som
anger vad som skall byggas och utformning av detta.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
bemyndigar styrelsen att besluta om anslag till ändringsarbetena. När kostnadsbilden är slutligt klargjord skall
Lokalförsörjningsnämnden redovisa ett förslag till Kommunstyrelsen. Detta bör i normalfallet kunna göras utan
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att tiden till byggstart påverkas i någon större omfattning.
Stadsdelsnämnden, som nu godkänt projektet, behöver
inte behandla ärendet på nytt om de förutsättningar som
redovisats nu inte förändras.

respektive parts insatser, främst vad gäller de områden som
gränsar till varandra och där det krävs samordning för att
kunna exploatera områdena på ett ekonomiskt försvarbart
sätt. Syftet var också att respektive part skall ha tidsplan
som i möjligaste mån respekterar även den andre partens
avsikter med området.

Kommunstyrelsens beslut 2014-03-17, § 118

Under samtalen mellan parterna har förslag till samarbetsavtal utarbetats gemensamt. Avtalsförslaget går i huvudsak
ut på att företaget bearbetar och tillgodogör sig det berg
som finns inom det område som förvärvats, etapp 2, och
därefter bereder den marken på sådant sätt att den blir
ändamålsenlig för industriändamål i enlighet med detaljplanen. Efter att marken har beretts, skall den successivt
överlåtas till kommunen för i förväg bestämda priser.

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Lokalförsörjningsnämnden får bemyndigande att förvärva
fastigheten Borås Rådjuret 1 för 6 300 000 kronor i enlighet med upprättat förslag på köpekontrakt.
Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om anslag
till ändringsarbeten på den förvärvade fastigheten.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Lokalförsörjningsnämnden får bemyndigande att
förvärva fastigheten Borås Rådjuret 1 för 6 300 000
kronor i enlighet med upprättat förslag på köpekontrakt.
Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta beslut om
anslag till ändringsarbeten på den förvärvade fas
tigheten.

§ 47 2012/KS0323 251
Samarbetsavtal avseende utbyggnad
av etapp 2 och medel för utbyggnad av
etapp 1, 2 och 3, Viared Västra
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 35,
sid B 246)
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2012 att godkänna exploateringsförslag för industriområde på Viared
Västra, etapp 1 och 3. Etapp 2 av industriområdet ägdes
då fortfarande av privatpersoner, som i vart fall då inte var
överens med kommunen om utbyggnaden och ersättning
vid eventuell överlåtelse av marken inom etapp 2.
Marken inom etapp 2 har därefter förvärvats av ett företag, som avser att bedriva bergtäkt inom den norra delen
av området samt bereda marken så att den blir ändamålsenlig för industriändamål.
I samband med förvärvet har företaget tagit kontakt med
kommunen för att undersöka möjligheterna att samordna
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Kommunen kan i sin tur sälja den som industrimark för
nya företagsetableringar.

Kommunstyrelsens beslut 2014-03-31, § 150
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Förslag till samarbetsavtal med Viareds Företags AB
godkänns.
För förvärv av färdigexploaterad industrimark inom
området Västra Viared etapp 2 under perioden 2014‑2025
anslås 80 000 000 kronor, varav 39 000 000 kronor avser
förvärv under 2014.
För anläggningsarbeten inom Västra Viared etapp 1 och 3
lyfts 50 000 000 kronor för 2014 av tidigare avsatta medel.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Förslag till samarbetsavtal med Viareds Företags AB
godkänns.
För förvärv av färdigexploaterad industrimark
inom området Viared Västra etapp 2 under perioden 2014‑2025 anslås 80 000 000 kronor, varav
39 000 000 kronor avser förvärv under 2014.
För anläggningsarbeten inom Viared Västra etapp
1 och 3 lyfts 50 000 000 kronor för 2014 av tidigare
avsatta medel.
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§ 48 2014/KS0242 253
Försäljning av del av Villastaden 1:1,
samt fastighetsreglering rörande del av
Asplyckan 10
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 36,
sid B 253)
Wäst-Bygg Gruppen AB och Mjöbäcks Entreprenad AB
har haft markanvisning på del av Asplyckan 10 samt del av
Villastaden 1:1. Tillägget till Detaljplan för Asplyckan 10
m.fl. vann laga kraft 2013-06-10. Wäst-Bygg Gruppen AB
och Mjöbäcks Entreprenad AB har tillsammans bildat ett
bolag för projektet, Sparren i Borås 1 AB. Borås Stad och
Sparren i Borås 1 AB har upprättat ett köpeavtal för del av
Villastaden 1:1 samt en överenskommelse om fastighetsreglering för del av Asplyckan 10. Ersättningen baseras på
en uppskattad bruttoarea (BTA) ovan mark på cirka 4 850
m2/BTA och ett pris på 2 200 kr/m2 BTA. Sparren i Borås
1 AB ska betala totalt 10 670 000 kronor.

Kommunstyrelsens beslut 2014-03-31, § 150
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Köpeavtal för del av Villastaden 1:1 samt överenskommelse om fastighetsreglering gällande Asplyckan 10 med
Sparren i Borås 1 AB godkänns.

Kommunfullmäktige

I skrivelsen från Kulturnämnden framgår att nämnden ser
inköpet av House of Knowledge som en naturlig fortsättning på Borås satsning att vara en framträdande konstoch skulpturstad. Placeringen i anslutning till Textile
Fashion Center anses mycket lämplig för en konstupplevelse, i direkt närhet till det textila klustret.
Bidraget från stiftelsen på 10 miljoner kronor och de
donerade medlen på sammanlagt 5 miljoner kronor från
Frankenius och Hedin täcker hela inköpet av skulpturen,
vilken kostar 15 miljoner kronor.
Fastighetsägaren står för såväl fundament som belysning
och skötsel och drift, mot en symbolisk summa för markarrende. Avtalet löper under samma tid som Borås Stad
hyr Textile Fashion Center, för närvarande fram t o m
oktober 2033.
Borås Stads ekonomi berörs i och med detta enbart med
försäkringskostnad för skulpturen.
Kommunstyrelsen är liksom Kulturnämnden positiva till
möjligheten att köpa in konstverket House of Knowledge
och därmed ytterligare förstärka Borås som en konst- och
skulpturstad.

Kommunstyrelsens beslut 2014-03-17, § 116
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Donation på 5 miljoner kronor från Paul Frankenius och
Joakim Hedin mottages tacksamt.

Kommunfullmäktige beslutar:
Köpeavtal för del av Villastaden 1:1 samt överenskommelse om fastighetsreglering gällande Asplyckan
10 med Sparren i Borås 1 AB godkänns.

§ 49 2014/KS0235 046
Donation av medel för inköp av skulpturen House of Knowledge

Kommunfullmäktige

Ida Legnemark (V), Bengt Wahlgren (FP), Lena Palmén (S) och Marie-Louise Hall (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:
Donation på 5 miljoner kronor från Paul Frankenius och Joakim Hedin mottages tacksamt.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 37,
sid B 259)
Kulturnämnden har beslutat att köpa skulpturen House of
Knowledge, skapad av konstnären Jaume Plensa, samt att
tacksamt motta bidrag från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.
Kulturnämnden rekommenderar även Kommunfullmäktige att tacksamt ska ta emot donerade medel från Paul
Frankenius och Joakim Hedin.
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§ 50 2014/KS0167 107
Årsredovisning 2013 för Sjuhärads
Samordningsförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 38,
sid B 261)
Förbundsstyrelsen har fastställt årsredovisning 2013
för Sjuhärads samordningsförbund och revisorerna har
tillstyrkt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.
Resultatet för år 2013 är ‑288 000 kronor och det egna
kapitalet uppgår till 6 665 000 kronor.
Samordningsförbundets medlemmar skall var för sig pröva
om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.
P.g.a jäv deltar inte Lars-Åke Johanson (S) i handläggningen av detta ärende.

sig Borås Stad att tillse att Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB har ett eget kapital som är minst lika med
aktiekapitalet. Borås Stadshus AB har för egen del lämnat
kapitaltäckningsgaranti till dotterbolagen Borås Energi
och Miljö AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB
samt Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTF).

Kommunstyrelsens beslut 2014-03-17, § 124
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kapitaltäckningsgaranti till Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB godkänns.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsens beslut 2014-03-17, § 121
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för
Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Kommunfullmäktige

På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Lars-Åke Johansson (S) tjänstgör Leif Grahn (S)
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för
Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

§ 51 2014/KS0246 107
Kapitaltäckningsgaranti till Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 39,
sid B 276)
På begäran från revisorerna i Borås Stadshus AB och
Inkubatorn i Borås AB har en kapitaltäckningsgaranti
framtagits till dessa bolag. I kapitaltäckningsgarantin åtar
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Kapitaltäckningsgaranti till Borås Stadshus AB och
Inkubatorn i Borås AB godkänns.

§ 52 2013/KS0411 823
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Vem äger rätten till naturen?
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 40,
sid B 277)
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 23 maj 2013 inlämnat rubricerad motion
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar ge
Tekniska nämnden i uppdrag att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar.
Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden, Miljö- och
konsumentnämnden, Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Ungdomsrådet,
Funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet har
yttrat sej över motionen.
Kommunstyrelsen håller med motionären om att män
niskor med funktionsnedsättningar ska få bemötande och
livsvillkor som underlättar tillvaron och ger högsta möjliga
livskvalitet. Att kunna delta i samhällslivet på samma villkor som andra är en viktig del i detta. I Tekniska nämndens investeringsbudget 2010-2014 finns årligen 1 miljon
kronor avsatt för att förverkliga intentionerna i Borås Stads
Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättning. Under samma period
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har 2,4 miljoner kronor av anslaget förbrukats. Därmed
bör det finnas finansiering för att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar under 2014.

Kommunstyrelsens beslut 2014-03-17, § 117
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Tekniska nämnden får i uppdrag att under 2014 anlägga
en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar under förutsättning att projektet ryms i 2014 års investeringsprojekt,
Program för tillgänglighet.
Motionen bifalles.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen anser att Borås Stad ska tillämpa
Socialstyrelsens rekommendationer, vilket också flera av
remissinstanserna svarat.
Socialstyrelsen rekommenderar ordet brukare som samlande begrepp för alla som får individuellt behovsprövade
insatser från socialtjänsten. Däremot är det inte lämpligt
att kalla någon för brukare när man avser en särskild
grupp eller enstaka individer eftersom det kan uppfattas
som ett avståndstagande, menar Socialstyrelsen.
Kommunstyrelsen anser därmed att Borås Stad ska til�lämpa Socialstyrelsens rekommendationer. Det är viktigt
att förvaltningarna har ett gemensamt synsätt i frågan och
att Socialstyrelsens rekommendationer är kända på alla arbetsplatser. Det handlar om bemötande och tillämpningen
kan därför behöva diskuteras, t ex i samtal om värdegrund
eller på arbetsplatsträffar.

Morgan Hjalmarson (FP), Lena Palmén (S) och Thomas
Wingren (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsens beslut 2014-03-17, § 101

Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Tekniska nämnden får i uppdrag att under 2014 anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar
under förutsättning att projektet ryms i 2014 års
investeringsprojekt, Program för tillgänglighet.

Motionen är besvarad.

Motionen bifalles.

Morgan Hjalmarsson (FP), Lena Palmén (S) och Falco
Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

§ 53 2013/KS0389 700
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Vad är en brukare?

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 41,
sid B 282)
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 23 maj 2013 inlämnat rubricerad motion.

§ 54 2013/KS0488 710
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Rätt antal timmar i förskolan!

I motionen föreslås att: Borås Stad ska sluta använda
termen ”brukare” då man avser en särskild grupp eller
enstaka individer.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 42,
sid B 285)

Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden,
Sociala omsorgsnämnden, Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Väster, Stadsdelsnämnden Öster, Utbildningsnämnden, Ungdomsrådet, Funktionshinderrådet och
Centrala Pensionärsrådet.

Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 22 augusti 2013 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att – Ändra lydelse 737:2 i Borås Stads
Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg så att barn vars föräldrar är arbetslösa eller
föräldralediga för annat barn erbjuds förskola 30 timmar i
veckan.
B 73
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Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna och
Ungdomsrådet.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen anser att rätt till utökad tid i förskolan
för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga bör
införas på längre sikt. Kommunstyrelsen delar motionens
intentioner om att det finns fördelar såväl för barn som för
föräldrar att ha rätt till mer tid i förskolan, även om föräldrarna är föräldralediga eller arbetslösa. I dagsläget kan
inte motionen tillgodoses fullt ut men ambitionen ska vara
tydlig, rätt antal timmar ska ges till barnen i förskolan.

Kerstin Koivisto (Vägv) yrkar avslag på motionen, se
bilaga.

Skolinspektionen påtalar att barngruppernas storlek och
sammansättning behöver följas upp och utvärderas kontinuerligt samt att Borås Stad behöver säkerställa att barn
som är i behov av särskilt stöd får det stöd som deras behov kräver. Detta behöver ske, oavsett förevarande motion.
Beaktat att Borås Stad redan i dagsläget har svårt att tillgodose behovet av förskoleplatser visar det på att det finns
behov inom förskolan. Vikten av att bygga ut förskolan
måste i sammanhanget påpekas. Ambitionen är att på sikt
ge rätt till 30 timmars förskola även för dem vars föräldrar
är arbetslösa eller föräldralediga. En sådan reform stärker
barnens utveckling och underlättar för föräldrar att exempelvis söka arbete.

Kommunstyrelsens beslut 2014-03-17, § 103
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 4, 2 avstår,
på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Falco Güldenpfennig (KD) och Urban
Svenkvist (M) till förmån för Annette Carlsons yrkande
att bifall till Lena Palméns ursprungliga förslag,
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (FP) till
förmån för sitt eget yrkande att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles.

Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar bifall till motionen.

Cecilia Andersson (C), Annette Carlson (M), Falco Güldenpfennig (KD), Krister Maconi (-) och Sara DegermanCarlsson (KD) yrkar avslag på motionen.
Ida Legnemark (V) och Lena Palmén (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, dels till Annette Carlson (M) med
fleras yrkande och dels till Morgan Hjalmarssons (FP)
yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Ordföranden tillkännager att Kommunstyrelsens förslag
är huvudförslag i huvudomröstningen.
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition på bifall dels till Annette Carlson (M)
med fleras yrkande och dels till Morgan Hjalmarssons (FP) yrkande och finner förstnämnda proposition
med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller Annette Carlson (M) med fleras
yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har
Kommunfullmäktige beslutat utse Morgan Hjalmarssons (FP) yrkande till motförslag i huvudomröstningen.
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 29 röster mot 6, 34
avstår:
Annette Carlson (M) med fleras yrkande är motförslag i huvudomröstningen.

Huvudomröstning

Kommunalrådet Lena Palmén (S) yrkar bifall till Morgan
Hjalmarssons yrkande i den del som avser ny lydelse av
styrelsens skrivelse till Kommunfullmäktige.

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den
det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat enligt Annette Carlson (M) med fleras yrkande”.

Krister Maconi (-) yrkar avslag på motionen.

Omröstning, se voteringslista 2.

Annette Carlson (M), Falco Güldenpfennig (KD) och
Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Lena Palméns
ursprungliga förslag, se bilaga.

Kommunfullmäktige beslutar med 34 röster mot 29, 6
avstår:

Slutligen reserverar sig Krister Maconi (-) till förmån för
sitt eget yrkande Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås.
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§ 55 2013/KS0662 861
Svar på motion av Anne-Marie Ekström
(FP); Starta planeringen för 400-års
firandet av Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 43,
sid B 289)
Anne-Marie Ekström (FP) har vid KF:s sammanträde den
24 oktober 2013 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Borås Stad ska starta planeringen inför
400-årsjubileet av stadens grundande, som infaller år
2021.

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Anne-Marie Ekström (FP)		

Ingegerd Nyborg (M)

Justeringen som påbörjades kl 16.00 avslutades kl 16.15.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 30 april 2014.
Per-Olof Höög (S)
ordförande

Det är inte för tidigt att starta idéarbetet och planeringen
inför jubileet. BoråsBorås bör ha ansvar för att ta initiativ, samordna, och legitimera aktiviteter som delar av
jubileumsfirandet. Frågan om att planera jubileet finns
som nämnts redan på agendan i samrådsarenan. Utifrån
samtalet där kan organisation och roller så småningom
byggas upp med de styr- och arbetsgrupper som behövs i
samverkan, och internt i Borås Stad.
Utöver att utpeka BoråsBorås som den samordnande kraften i planeringen vill Kommunstyrelsen inte idag föreslå
några enskilda ingredienser i firandet, utan ser fram mot
ett fantasifullt och lustfyllt idéarbete från många aktörer.

Kommunstyrelsens beslut 2014-03-17, § 98
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige uppmanar BoråsBorås TME AB att
framdeles ha med jubileet i sin planering av årets arbete,
och efter hand ta initiativ till aktiviteter och samordning
av olika aktörer.
Motionen är bifallen.

Kommunfullmäktige

Anne-Marie Ekström (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige uppmanar BoråsBorås TME
AB att framdeles ha med jubileet i sin planering av
årets arbete, och efter hand ta initiativ till aktiviteter och samordning av olika aktörer.
Motionen är bifallen.
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 41 Anmälningsärenden

”Motion; Inventering av äldreomsorgen
Förra året riktade Stadsrevisionen hård kritik mot delar
av äldreomsorgen i Borås Stad. Vi moderater menar det
behövs en ordentlig genomlysning av äldreomsorgen i
kommunen, där verksamheten utvärderas och analyseras
på samma sätt som man nu gör med skolan. I den här genomlysningen bör man även ha ett framtidsperspektiv om
hur vi ska organisera omsorgen framgent. Det är viktigt
att antalet platser i äldreomsorgen motsvarar den potentiella efterfrågan som kommer att finnas i framtiden. För
oss är det väsentligt att boendet är på den enskildes villkor.
I Stadsrevisionens granskning framgår det att det är otydligt i dagens organisation vem som ansvarar för ledning
och styrning av verksamhetens kvalitet ur ett kommun
övergripande perspektiv. SDN Öster, där utvecklingsenheten finns, har inte mandat att besluta om utvecklingsinsatser för de andra stadsdelarna. Utvecklingsenheten
har inte heller en budget för sådana insatser, vilket gör att
utvecklingsinsatser och tillhörande implementering blir en
budgetfråga för de respektive stadsdelsnämnderna. Således
har SDN Öster inte mandat att uppnå likvärdighet i
stadens äldreomsorg.
Stadsrevisionen slår även fast att det saknas analyser om
kvaliteten i äldreomsorgen på verksamhetsnivå, stadsdelsnämndsnivå och ur ett kommunövergripande likvärdighetsperspektiv. Med andra ord saknas det en genomgående
bild av äldreomsorgens kvalitet på enhets-, nämnd- och
kommunnivå. Följden har blivit att det inte finns någon
sammanhållen bild av verksamheten där de insatser som
genomförts i verksamheten har analyserats. Okunskapen
gör det svårt att komma med adekvata politiska förslag.
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Utifrån siffrorna över antalet beviljade bistånd som kommit boendeplaneringssektion till handa kan vi konstatera
att kvarboendeprincipen fortfarande gäller i kommunen. Det finns även risk för att äldreomsorgen kommer
ha en överkapacitet när Sanderökroken 2 öppnar efter
ombyggnation. I den genomlysning vi föreslår bör tendenser och utvecklingen gällande kvarboendeprincipen och
överkapacitet utredas noggrant. Vi frågar oss om det för
de som inte har plats på VÅBO, är kvarboende till varje
pris? Det är viktigt att i en granskning även kontrollera
att kvarboendeprincipen inte står över de önskemål om
boende som de enskilde har.
Vi moderater anser att det är viktigt vi gör en rejäl genomlysning av äldreomsorgen i kommunen. Vi bör dels utreda
hur vi kan uppnå likvärdighet inom äldreomsorgen i hela
kommunen. Men vi bör även granska hur vi kan tydliggöra ansvaret för ledning och styrning av verksamheten. I
både dessa viktiga frågor tror vi att en central facknämnd
kan öka likvärdigheten och tydliggöra ansvarsfördelningen inom äldreomsorgen.
Vi vill även se ett mer strategiskt arbete för vara redo att
även i framtiden erbjuda bästa möjliga äldreomsorg. En
genomlysning av verksamheten är något vi har saknat.
En strategisk plan för framtidens äldreomsorg är något vi
behöver.
Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att
• Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda äldreomsorgen i
enlighet med motionens intentioner.
Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 41 Anmälningsärenden

Bilaga till § 41 Anmälningsärenden

”Motion; Sandareds centrum

”Motion; Ingen vindkraft för Borås
Energi och Miljö AB!

Dags för upprustning i Sandared!

2007 behandlade Kommunfullmäktige två motioner som
handlade om att BEMAB skulle ges i uppdrag att bygga
vindkraftverk. Samma år fick BEMAB i uppdrag av Kommunfullmäktige att undersöka möjligheterna till etablering av vindkraft. Bolaget har sedan dess i varierande
omfattning arbetat med frågan, men ännu har BEMAB
inte byggt några vindkraftverk.

Trafkmiljön i centrala Sandared har länge behövt en
upprustning, inget har gjorts på de senaste 30-40 åren och
situationen är otillfredsställande.
Vägen genom centrum är lappad, lagad och gropig, den är
starkt trafikerad inte minst av lastbilar. En hel del kommer
från provbanan i Hällered.
Hastighetsgränsen på 30 km/tim respekteras inte.
Mycket folk rör sig i centrum till fots eller på cykel, inte
minst elever från grundskolan och högstadiet i närheten.
Det är mycket långt mellan övergångsställen. Finns inget
övergångsställe mellan ICA-butiken och stationen där
många har ärenden, vilket medför att folk springer kors
och tvärs. Cykelvägen slutar där centrum börjar, vilket
gör att cykeltrafikanter lever farligt. Detta är bara några
exempel på brister.
Centrum i övriga ytterkommundelar har genomgått förbättringar och nu är det Sandareds tur.
Olsfors, beläget i vår närmaste grannkommun, har fina
exempel på hur det skulle kunna se ut.
Med anledning av ovanstående föreslår jag:
• att Borås Stad gör en översyn av trafik- och centrummiljön i Sandared
• att förslag tas fram till förbättrad trafik-, cykel och
gångtrafikantmiljö
• att följande önskemål beaktas:
Cykelväg genom centrum,
Fler övergångsställen,
Åtgärder för att få ned farterna t ex mittrefuger eller
avsmalningar
Förbättrad vägbeläggning
Uppsnyggande åtgärder
Hanna Werner
Miljöpartiet”

I Borås Stads Miljömål står att läsa under punkten 10b att
minst 70 GWh vindkraft ska produceras i Borås varje år,
och att ansvaret för detta åligger BEMAB.
I ägardirektiven för BEMAB framgår att bolaget ska satsa
på förnyelsebara energikällor.
BEMAB:s styrelse beslutade den 26 september 2013 att
under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut uppföra tre vindkraftverk i Rångedalaområdet, till en kostnad
av 81 miljoner kronor.
Vindkraften är en energikälla som visar sig vara kopplad
till allt fler problemställningar. Grundläggande är huruvida det finns ekonomi i vindkraften, vilket det inte har
visat sig finnas. Genom systemet med elcertifikat subventioneras vindkraften kraftigt, 30‑40 procent av vindkraftens intäkter kommer från subventioner. Att Borås Stad
i det läget skulle gå in och investera i en energiform som
inte är samhällsekonomiskt lönsam känns främmande.
Dessutom finns det flera exempel på kommunala investeringar i vindkraft som är förlustaffärer för kommunerna,
exempelvis Karlstad/Hammarö och Samkraft AB.
En annan grundläggande fråga som behöver ställas är huruvida vindkraften har de positiva miljöeffekter som ofta
förespeglas. Svaret är klart nej. Den svenska energiproduktionen består i dagsläget huvudsakligen av kärnkraft
och vattenkraft. Ny vindkraft ersätter således inte någon
energiform förknippad med fossila utsläpp. Vindkraften
bidrar således inte till några minskningar av klimatpåverkande utsläpp.
Miljöfrågan kan också belysas på ett annat sätt, nämligen
den om hur vindkraften inverkar på närmiljön. Vindkraften kräver ofta stora ingrepp i naturen genom skogsgator.
Dessutom påverkas djurlivet negativt.
De människor som bor i närheten till vindkraftverk påverkas också negativt. Buller från verken kan göra att vissa
inte kan vistas ute, blinkande lampor och skuggor stör
och det blir en försämring av landskapsbilden. Dessutom
kan det bli svårt att sälja fastigheter som är belastade med
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vindkraft, så i ett område som exploateras kan fastighetspriserna sjunka.

Bilaga till § 41 Anmälningsärenden

För människors skull, för miljöns skull, för djurlivets skull
och för ekonomins skull är det uppenbart att vi inte ska
bidra till att Borås Stad bygger vindkraft. För Folkpartiet Liberalerna är livsmiljön för våra invånare och sunda
ekonomiska villkor det viktigaste. Klimatneutral el finns
att köpa på marknaden, då i princip hela den svenska
energiproduktionen är klimatneutral. Därav finns ingen
anledning för Borås Stad att engagera sig i ett ekonomiskt
äventyr av detta slag.

”Motion; Slå vakt om vårt litterära
kulturarv

Mot bakgrund av ovan yrkar jag Kommunfullmäktige
besluta att
• Borås Stads Miljömål ändras så, att punkten 10b stryks
• Ägardirektivet för BEMAB ändras så att under punkten 3, ”Bolaget skall” första punkten, lyder som följer:
producera och distribuera energi med minsta möjliga
miljöpåverkan i enlighet med kommunens miljömål och
hållbarhetstanken, vilken även innefattar ekonomiska
och affärsmässiga principer.
För Folkpartiet Liberalerna
Morgan Hjalmarsson”

För att bättre förstå samtiden behöver eleverna i grundoch gymnasieskolan få ökad kännedom om det svenska
och västerländska litterära kulturarvet. I läroplanerna står
det alltför vagt att eleverna skall tillägna sig kunskaper
om svenska och internationella litterära verk. Folkpartiet
i Borås anser därför att vi behöver säkerställa att varje
elev i grund- och gymnasieskolan i Borås får kännedom
om några av de mest omistliga verken i den västerländska
och svenska litterära traditionen. Exempel på författare
kan vara William Shakespeare, Molière, Charles Dickens, Wolfgang von Goethe, Henrik Ibsen, Sigrid Undset,
Ernest Hemingway, August Strindberg, Gustaf Fröding,
Selma Lagerlöf, Edith Södergran, Karin Boye, Astrid
Lindgren, Harry Martinson och Tomas Tranströmer.
Borås bör på grund- och gymnasieskolorna ha en precisering utifrån läroplanernas skrivningar av hur eleverna
skall få en inblick i det svenska och västerländska litterära
kulturarvet. För att göra denna precisering bör en särskild
grupp skapas där experter på litteratur ingår. Sådan kompetens finns i Borås.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Borås Stads
skolor kan säkerställa att eleverna i grund- och gymnasieskolan får kännedom om de mest omistliga delarna av vårt
litterära kulturarv.
Bengt Wahlgren
Folkpartiet liberalerna”
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Bilaga till § 41 Anmälningsärenden

Bilaga till § 41 Anmälningsärenden

”Motion; Livräddning via SMS

”Motion; Livsviktigt projekt mot
ungdomars psykiska ohälsa

I Sverige drabbas varje år ungefär 10 000 personer av
plötsligt hjärtstopp. På närmare 5 000 av dessa personer
hinner behandling påbörjas. Trots det är det färre än
500 personer som räddas till livet utanför sjukhusvården. I Stockholm har man initierat ett projekt som kallas
SMSlivräddare. Målet med projektet är att på ett snabbt
vis kunna använda sig av mobilpositioneringsteknik för att
tillkalla Hjärt- och lungräddning-(HLR)-utbildade personer, som befinner sig i närheten av platsen där ett hjärtstopp inträffar. Personer med HLR-utbildning får frivilligt
anmäla sig till att delta i projektet. Vi anser att med det
här projektet så kan fler personer få bättre möjligheter att
överleva ett hjärtstopp utanför sjukhusen. Personen med
HLR-utbildning kallas till platsen via SMS och genomför
HLR på platsen tills ambulans anländer.
Det här systemet vore en bra möjlighet för att rädda liv
även i Borås. Därför föreslår Moderaterna att Borås Stad
utreder möjligheten att ansluta till forskningsprojektet
SMSlivräddare.

Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Uppdra åt Kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna att ansluta till och införa SMSlivräddare i Borås
Stad i enlighet med motionens intentioner.
Mattias Karlsson (M)
Annette Carlson (M)”

En utav de stora framtidsutmaningarna i Sverige är den
stora andelen ungdomar som idag lider av psykisk ohälsa.
År 2012 var det närmare 6 000 personer som inte längre
såg någon annan utväg än att ta sitt eget liv. En sjättedel
av dessa var från västra Götalandsregionen. Det är något
som vi aktivt måste arbeta mot samtidigt som vi håller ett
öppet sinne för nya metoder och program i kampen mot
ungdomars psykiska ohälsa. I det arbetet har Borås Stad
och Västra Götalandsregionen ett ansvar.
Programmet SEYLE-Awareness leds i Sverige av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av
psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet. Det
är ett program för att förebygga självmordsförsök och
självmordstankar bland skolelever. Programmet som är ett
EU-sponsrat projekt har testats på 12 000 skolelever inom
Europeiska Unionen och resultaten har varit framgångsrika. Testerna har utförts på elever i åldrarna 12-16 år
på 179 skolor i elva EU-länder mellan åren 2009-2011.
Studier visar att självmordsförsöken minskar med 8 till 10
fall per tusende elev som genomgår SEYLE-Awarenessprogrammet.
(NASP) har inte möjlighet att själva nå ut till ungdomar
i Västra Götalandsregionen för att ge dem verktygen som
behövs för att motarbeta självmordstankar och minska
självmordsförsöken. Men det har Borås Stad! Genom att
införa programmet i våra skolor kan vi nå samtliga elever
mellan 12-16 år. Studierna visar att vi då skulle kunna
minska antalet ungdomar som lever med självmordstanker
eller inte ser någon annan utväg än att ta sina liv, med
8-10 fall per tusende elev.
Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta kontakt med Nationellt Centrum för Suicidforskning och prevention
av psykisk ohälsa för hjälp och assistans med att starta
upp SEYLE-Awareness programmet på samtliga skolor
i Borås med elever i åldrarna 12-16 år i enlighet med
motionens intentioner.
Mattias Karlsson (M)
Anna-Carin Martinsson (M)
Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 41 Anmälningsärenden

Bilaga till § 41 Anmälningsärenden

”Motion; Karriärtjänster i förskolan!

”Motion; Ställ krav på HLR-utbildning i
funktionsnedsättningsomsorgen

Förbättrade karriärmöjligheter för förskollärare

I Sverige drabbas ungefär 10 000 personer av plötsligt
hjärtstopp varje år. På närmare 5 000 av dessa hinner man
påbörja behandling. Det är dock bara runt 500 personer
som räddas till livet utanför sjukhusens omsorg.

Folkpartiet prioriterar förskolan! Vi ser hur verksamheten
får en allt betydelsefullare roll i barnens utveckling, med
tydligt ökat fokus på den pedagogiska verksamheten.
Folkpartiet värnar om hela lärarkåren, då de gör ett av de
viktigaste arbetena som finns för att säkra en god framtid
för våra barn. Sedan tidigare har det föreslagits och införts
att lärare på grund och gymnasieskolan kan få så kallade
karriärtjänster. Det innebär utökat ansvar, mer i lön men
framför allt möjligheten att utvecklas inom sitt yrke.
Hitintills finns inte denna möjlighet i förskolan på samma
sätt, eftersom staten inte står för några medel. Folkpartiet
har föreslagit att karriärtjänster införs även i förskolan,
men det har ännu inte lagts något förslag från regeringen.
Möjligheten finns att ordna detta på kommunal nivå här i
Borås Stad.
Det är viktigt att även förskollärare premieras när de visar
pedagogisk skicklighet. Förskollärarna är viktiga, och det
borde vara självklart att även de ska kunna göra karriär
och förbättra sin lön. Men det är inte bara en fråga för lärarna, det är också en jämställdhetsfråga. Hela 97 procent
av förskollärarna är kvinnor, och att ge dem möjligheter
till bättre löneutveckling är angeläget. Det är kanske ett av
de sämst betalda akademiska yrken som finns, och så ska
det inte få vara.
Borås Stad borde här gå före, och införa förstelärare i
förskolan. Förstelärarna bör vara erfarna lärare med ett
särskilt engagemang i utvecklingsfrågor. I deras arbete
skulle kunna ingå:
• Att leda den pedagogiska utvecklingen på en eller flera
förskolor.
• Att bistå kollegor i att utveckla pedagogiska färdigheter.
• Ansvara för introduktionen av nya förskollärare.
Förstelärarna i förskolan bör belönas på samma sätt som
inom övriga skolformer, nämligen med ett lönepåslag
på 5 000 kronor i månaden. Andelen förstelärare inom
förskolan bör vara samma andel som inom grundskolan,
nämligen cirka var sjätte lärare bör ha en karriärtjänst.
Mot bakgrund av ovan yrkar jag att Kommunfullmäktige
beslutar att
• Uppdra åt Stadsdelsnämnderna att införa karriärtjänsten förstelärare i förskolan, utifrån motionens intentioner
Patric Cerny (FP)”
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I Borås Stad saknar många inom personalen HLR-(hjärt
och lungräddning)-utbildning, men än mer anmärkningsvärt är att personal som jobbar med omsorgen för funktionsnedsatta saknar denna utbildning.
Borås Stad har redan idag upphandlat HLR-utbildare som
håller i kurser inom HLR, men ändå så saknas kompetensen hos många av dom anställda inom funktionsnedsättningsomsorgen. En del av de anställda har inte undersköterskeutbildning och saknar därför tillräcklig kunskap
kring HLR. Moderaterna i Borås anser att detta är ett
arbetsmiljöproblem för personalen. För de drabbade kan
det även vara skillnaden mellan liv och död. Moderaterna
vill därför att Borås Stad inventerar vilka i personalen som
har genomfört kursen och utbildar omsorgspersonal som
saknar HLR-utbildning. Om utbildningen av samtliga
inom funktionsnedsättningsomsorgen kan leda till att ett
liv kan rädda, till att en människa kan överleva ett hjärtstopp, så är det en framgång. Vi bör ge alla anställda inom
detta yrkesområde möjligheten att kunna göra sitt yttersta
för att rädda en annan människas liv.
Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Uppdra åt Sociala omsorgsnämnden att inventera
personalens utbildning kring HLR. Samt verka för att
all personal inom funktionsnedsättningsomsorgen på en
regelbunden basis ska genomföra en HLR-utbildning.
Mattias Karlsson (M)
Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 41 Anmälningsärenden

Bilaga till § 41 Anmälningsärenden

”Motion; Samlad marknadsföring
i Borås!

”Motion; Fri parkering för och utökade
möjligheter till laddning av elbilar i
stadskärnan!

Det finns stor potential att förbättra den marknadsföring
som idag sker av Borås. Det är angeläget att vi uppfyller de
intentioner vi hade när vi för några år sedan inrättade
BoråsBorås TME. Centerpartiet föreslår därför att vi samlar all marknadsföring inom Borås Stad hos BoråsBorås
TME AB, så att bolaget ges rätt förutsättningar att stärka
Borås som besöksmål.
Borås har tyvärr stagnerat som besöksmål. Det var inte
vad vi eftersträvade när vi samlade marknadsföringen i ett
bolag. Tyvärr har Borås halkat efter resten av riket när vi
jämför besöksantal, och i förlängningen blir det de turistekonomiska effekterna som uteblir.
Intentionen var att de turistekonomiska effekterna skulle
stiga till uppemot en miljard kronor per år, istället stampar
vi kring en halv miljard. Vi har potential som vi behöver
tillvarata, det stärker inte bara näringslivet, det stärker hela
Borås.
Samlade resurser hos BoråsBorås TME AB ger bättre
utfall, med 1+1=3. Det finns ingen anledning att marknadsföringen ska spridas ut på flera förvaltningar och
bolag som är verksamma inom besöksnäringen. Gemensam marknadsföring hos BoråsBorås TME AB torde ge
betydliga samordningsvinster.
Resurser är dock inte allt. Det finns besöksmål idag som
vi behöver marknadsföra aktivare som besöksanledningar.
Vi kan inte vänta på de projekt som är på gång. Vi måste
börja bygga vårt varumärke mera aktivt, ty att bygga
upp ett positivt varumärke tar tid. Bland annat finns det
goda skäl att ytterligare marknadsföra Knalleland som ett
evenemangsområde, samtidigt som det finns fina naturområden som fler borde bli varse.
Centerpartiet föreslår mot bakgrund av ovan Kommunfullmäktige besluta att
• Uppdra åt Kommunstyrelsen att samla all marknadsföring inom kommunen, inklusive koncernen, hos
BoråsBorås TME AB.
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson
Maj-Britt Eckerström”

Omställningen av fordonsflottan till miljövänligare
fordon behöver premieras på alla sätt och vis. För mig som
centerpartist är det angeläget att vi kan transportera oss
miljövänligt, vare sig det sker per bil eller per kollektivtrafik. För att uppnå detta måste vi premiera de som gör
miljövänliga val, och att ha valt en elbil är ett sådant val
som vi behöver premiera. Jag föreslår därför att det ska
vara fri parkering för och möjlighet till laddning av elbilar
i stadskärnan i Borås.
Elbilarnas andel av marknaden växer, men från mycket små
volymer. I dagsläget utgör elbilarna 0,06 procent av den totala fordonsflottan. Regeringen har haft en miljöbilspremie
under förra mandatperioden som belönade bilköpare med
en premie på 10 000 kronor när de köpte en ny miljöbil.
När den premien upphörde 2009 införde regeringen en
femårig fordonsskattebefrielse för nya miljöbilar.
2012 infördes en ny så kallade supermiljöbilspremie. Den
ställer hårda krav, och innefattar endast laddhybrider och
rena elbilar. Bilarna får max förorsaka utsläpp om 50 gram
koldioxid per kilometer. Premien till den som köper en
sådan bil uppgår till 40 000 kronor.
Det stöd som finns för att uppmuntra till fler elbilar behöver dock uppmuntras på flera sätt. Ett sådant sätt vore att
erbjuda elbilarna fri parkering i Borås stadskärna. En annan sak är att vi behöver erbjuda utökade möjligheter till
laddning på några/något ställe i stadskärnan. Även lokalt
behöver vi ta ansvar för omställningen till en klimatneutral bilpark. Det kan vara en liten sak här i Borås, men alla
sätt att öka elbilarnas attraktivitet behöver understödjas.
Omfattningen av den fria parkeringen bör vara så att i
något utvalt P-hus får elbilarna fri parkering 24 h, medan
de på övriga platser innanför Cityringen får fri parkering
i enlighet med den angivna maximala parkeringstiden
på platsen. Det bör finnas goda möjligheter till laddning
under en begränsad tid, mot avgift.
Mot bakgrund av ovan föreslår jag Kommunfullmäktige
besluta att
• Uppdra åt Borås kommuns Parkerings AB, genom
Borås Stadshus AB, att införa fri parkering för och ut
ökade möjligheter till laddning av elbilar i enlighet med
den omfattning som anges och i övrigt i enlighet med
motionens intentioner.
För Centerpartiet
Monica Johansson”
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Bilaga
Bilaga till § 54 Svar på motion av
Morgan Hjalmarsson (FP);
Rätt antal timmar i förskolan!
14-04-24
Nr 42

Vägvalet anser inte att lydelsen av 737:2 i Borås Stads
regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg skall ändras.
Vägvalet föreslår att Kommunfullmäktige beslutar:
Att motionen avslås.
Till förmån för familjen och dess möjlighet att växa och
utvecklas.
Kerstin Koivisto
Vägvalet
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Voteringar
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Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 24 april 2014 klockan 20:07:04.
17 Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Rätt antal timmar i förskolan! (Nr 42)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Björn Bergquist

(M)

3:e

Anne-Marie Ekström

(FP)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

Annette Carlson

(M)

3:e

Eike Jünke

(M)

2:a

Leif Johansson

(-)

2:a

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

3:e

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Anita Spjuth

(V)

3:e

X

Kerstin Koivisto

(VÄG)

1:a

Hans Gustavsson

(KD)

3:e

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

Cecilia Andersson

Anna Svalander

(FP)

3:e

Bengt Wahlgren

Patric Cerny

(FP)

1:a

Nils-Åke Björklund

(M)

1:a

Lars Andersson

(M)

1:a

Ulla-Britt Åsén

(SD)

1:a

Ellie Blickfors

(MP)

3:e

Kjell Classon

(S)

1:a

Leila Pekkala

(S)

2:a

Kurt Eliasson

(S)

3:e

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

Ida Legnemark

(V)

2:a

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

X

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

X

Joakim Malmberg

(FP)

3:e

Ingegerd Nyborg

(M)

2:a

Bertil Myhrberg

(M)

2:a

Annacarin Martinsson

(M)

3:e

Krister Maconi

(-)

3:e

Hanna Werner

(MP)

1:a

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

X

Yvonne Persson

(S)

2:a

X

Petter Löberg

(S)

1:a

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

X

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Sven-Erik Håkansson

(C)

1:a

X

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

Seija Noppa

(M)

2:a

X

Marie Fridén

(M)

1:a

X
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Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

X
X

X
X
Alfio Franco

X
X

X
X
X
X
X
Mattias Karlsson

X
X
X

Staffan Falk

X
X

Cecilia Kochan

X
X

Peter Lund

X
X

Shahin M Zadeh

X
X

Marie-Louise Hall

X
X
X

Kjell Hjalmarsson

Nancy Kindblad

X

X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Malin Wickberg

(M)

3:e

Isabella Demserius

(-)

1:a

Thomas Wingren

(MP)

2:a

Anja Liikaluoma

(S)

1:a

X

Malin Carlsson

(S)

3:e

X

Ninni Dyberg

(S)

3:e

X

Micael Svensson

(S)

1:a

X

Monica Johansson

(C)

3:e

Olle Engström

(M)

2:a

Anna Christensen

(M)

1:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Dennis Fernholm

(-)

3:e

Heiti Ernits

(MP)

2:a

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

Marie Sandberg

X

Samir Muratovic

(S)

2:a

Tord Andersson

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

Sara Andersson

(S)

1:a

Annette Nordström

(M)

3:e

Pirita Isegran

(M)

2:a

Jan Andersson

(M)

1:a

Pontus Fritzson

(-)

2:a

Eva Andersson

(S)

1:a

X

Per Carlsson

(S)

2:a

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

Robert Hansson

(S)

2:a

X

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

X

SUMMA:

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X
X
X

X
Lotta Löfgren Hjelm

X

X
Lasse Jutemar

X
X

X
X
X
X
Maria Lindgren

X
X

29

6

34

4

0
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Voteringslista nr. 2
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 24 april 2014 klockan 20:07:52.
17 Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Rätt antal timmar i förskolan! (Nr 42) 2
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Björn Bergquist

(M)

3:e

Anne-Marie Ekström

(FP)

2:a

X

Hamid Fard
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